
 

 

Nieuwsbrief december 2022 
Beste ouders/verzorgers,  

Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen:  

• Terugblik 

• Lydia wijkteam 

• Schooltijden en op tijd komen 

• Studiedagen 

• Verkeersveiligheid 

• Sinterklaas en Kerst 

• Feyenoord 

• Voorstellen ouders MR en OR 

• Belangrijke data voor uw agenda   

Terugblik 

Het eerste deel van dit schooljaar zit erop. Vrijdag kunnen we aan een welverdiende vakantie 

beginnen. Corona is het afgelopen half jaar iets meer op de achtergrond geweest dan het 

voorgaande schooljaar en zoals het er nu uit ziet kunnen we de feestdagen zonder voorwaarden 

doorbrengen met onze dierbaren. 

 

Voorstellen Lydia van het wijkteam 

 

Beste ouders,  

Zoals u misschien weet ben ik vanuit het wijkteam Beverwaard aanwezig op 

de Barkentijn. 

Het wijkteam biedt ondersteuning aan burgers op allerlei gebied zoals 

huisvesting, financiën, opvoedingsvragen, zorgen om gedrag van uw kind en 

relatieproblemen 

U kunt altijd bij me terecht voor een vraag of advies op allerlei gebied zoals 

hiervoor beschreven. Dit gebeurt vrijblijvend en anoniem en als u wilt kan ik u doorverwijzen of 

laten aanmelden bij het wijkteam. 

Ik ben regelmatig aanwezig op de koffie ochtenden op vrijdag. 

Verder kunt u me elke dinsdag van 11.30 tot 15.30 vinden in de gespreksruimte naast de 

gymzaal. 

U kunt me ook bellen op het nummer: 06-30560005. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en 

donderdag. 

  

Tot ziens, Lydia van Heiningen 

 



Schooltijden en op tijd komen  

Zoals u weet zijn we dit schooljaar gestart met totaal 10 uur leertijduitbreiding. Een stukje van 

die uren zit in de ochtend. De deuren gaan om 8.15 uur open en de kinderen kunnen dan in de 

klas al starten met opdrachten. We merken al dat veel kinderen om 8.15 uur komen en direct 

naar de klas gaan. We hopen dat ook alle andere kinderen om 8.15 uur aanwezig kunnen zijn. 

Let u er ook op dat uw kind op tijd is? Bij 6 keer en 9 keer te laat zult u een brief ontvangen. 

Wanneer uw kind 12 keer of vaker te laat komt, wordt er een melding bij leerplicht gedaan. 

De eerste periode van dit schooljaar hebben we de ouders van de kinderen van de eerste 

verdieping iets meer ruimte gegeven om hun kind naar boven te brengen. 

We vragen u dringend dit vanaf januari niet meer te doen, zodat de kinderen direct met de 

lessen kunnen starten. 

 

Studiedagen 

De invulling van de studiedagen door Alfabet Plus zijn tot nu toe een groot succes. De kinderen 

hebben technieklessen gekregen en er zijn mooie creaties ontstaan. Kinderen vinden deze 

invulling ook erg leuk en zinvol. 

Verkeersveiligheid 

Afgelopen weken hebben diverse collega’s in de Geeresteinstraat gestaan om ouders die hun 

kinderen daar af wilden zetten met de auto te vragen dit niet te doen, maar een parkeerplek te 

vinden. Het was fijn om te merken dat ouders hier gevolg aan gaven. Het zou fijn zijn als dit ook 

gebeurt wanneer er geen collega’s in  de straat staan. De veiligheid van onze kinderen staat 

voorop. 

 

 

Sinterklaas en Kerst 

Op maandag 5 december hebben we met elkaar Sinterklaas gevierd. De Sint had wat moeite om 

de school te vinden, maar gelukkig was daar onze wijkagent om hem de weg te wijzen. Het feest 

is een groot succes geworden. In de groepen werd het uitbundig gevierd met een bezoekje van 

de Sint en zijn pieten en in de hogere groepen zijn mooie surprises gemaakt. 

 

Nu is het tijd voor de kerstviering. Nadat het twee jaar op rij niet door kon gaan in verband 

met de coronamaatregelen, kunnen we het nu weer ouderwets met de kinderen op school vieren. 

We kijken er naar uit. 

       

Feyenoord 

Dinsdag 20 december hebben we bezoek gehad van de Kerstman, samen met Coentje van 

Feyenoord. Zij hebben ons verrast met hele mooie cadeaus voor de school. 

Zo zaten er koptelefoons voor in de klas in, minivoetbaltafels, puzzels, bouwpakketten, 

placemats, lampen en alle kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een groeimeter gekregen. 

Onze hartelijke dank hiervoor. 

                          
  



 

 
 

  

Voorstellen ouders MR en OR 

MR Lid 

Ik ben Jamila, moeder van Sabri Benchagra uit groep 8. Ik ben al enige tijd werkzaam als MR-

lid en doe dit met veel plezier.  

Als MR-lid hebben wij vaak gesprekken en leveren wij een bijdrage om de school elke keer weer 

wat beter, mooier en gezelliger te houden. 

Ik vind het erg fijn en doe dit nog steeds met veel plezier samen met mijn mede collega's. 

Buiten de MR ben ik ook een drukke BIJ.  

Ik ben moeder van 3 prachtige kinderen en ben werkzaam in een fijn bedrijf, samen met mijn 

man vormen wij 1 team. 

 

OR Lid 

Ik ben Gerda, 30 jaartjes jong en de moeder van Miella uit groep 6 en Quinny die vorig jaar in 

groep 8 zat.  

Ik werk zelf in de zorg als verzorgende en nu na een 3jarige opleiding afgerond te hebben, heb 

ik weer meer tijd om terug te zijn in de OR.  

Ik ben weer deel gaan nemen aan de OR omdat ik het leuk vind ideeën te delen met de school en 

mee te denken over activiteiten. Creatief bezig zijn is altijd mijn hobby geweest dit kan ik dan 

mooi toepassen met het versieren tijdens de verschillende thema's op school.  

 

Belangrijke data voor uw agenda  

Vrijdag 23 december tot en met zondag 8 januari; Kerstvakantie 

(school start weer op maandag 9 januari) 

Vrijdag 13 januari extra ingeplande studiedag: Alle kinderen zijn gewoon op 

school (kinderen krijgen les van Alfabet Plus) 

    


